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B9-0078/2020

Europaparlamentets resolution om ändringen av Indiens lag om medborgarskap 2019
(2020/2519(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Indien,

– med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

– med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter,

– med beaktande av den internationella konventionen om avskaffandet av alla former 
av rasdiskriminering,

– med beaktande av den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration,

– med beaktande av förklaringen av den 18 december 1992 om rättigheter för personer 
som tillhör nationella eller etniska religiösa och språkliga minoriteter,

– med beaktande av Indiens konstitution,

– med beaktande av det strategiska partnerskapet mellan EU och Indien, som 
lanserades 2004,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 10 december 2018 om en EU-strategi 
för Indien,

– med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 9 och 11 december 2019 antog båda kamrarna i Indiens parlament ändringen av 
lagen om medborgarskap 2019, genom vilken den indiska medborgarskapslagen från 
1955 ändras.

B. Ändringen av medborgarskapslagen innebär ett snabbspår i naturalisationsprocessen 
(fem i stället för elva år) för att erhålla indiskt medborgarskap för papperslösa migranter 
och flyktingar som tillhör de hinduiska, sikhiska, buddhistiska, jainistiska, parsiska och 
kristna religiösa minoriteter som flytt undan förföljelse i grannländerna Afghanistan, 
Bangladesh och Pakistan och som kom till Indien senast den 31 december 2014. Varje 
utländsk migrant har rätt att ansöka om indiskt medborgarskap efter en total 
uppehållsperiod på tolv år.

C. Indiens regering har förklarat att syftet med den ändrade lagstiftningen är att skapa 
rättssäkerhet – en form av positiv särbehandling – i Indien för personer ur förföljda 
religiösa minoriteter från de tre ovannämnda grannländerna, där islam är statsreligion.

D. Den ändrade medborgarskapslagen har lett till kontroverser och har kritiserats eftersom 
den är selektiv och utesluter muslimer från bestämmelser som erbjuds andra religiösa 
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grupper. I ett uttalande av den 13 december 2019 förklarade talespersonen för 
FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter att den ändrade medborgarskapslagen 
är ”fundamentalt diskriminerande till sin natur” och att den verkar undergräva 
Indiens åtagande om likhet inför lagen, enligt vad som stadgas i landets konstitution och 
härrör från dess internationella förpliktelser.

E. Amnesty International i Indien har påpekat att den ändrade medborgarskapslagen inte 
omfattar andra förföljda minoriteter, däribland muslimska folkgrupper såsom 
rohingyerna i Myanmar/Burma, ahmadiyyamuslimerna och hazarerna i Pakistan och 
biharimuslimerna i Bangladesh.

F. Antagandet av den ändrade medborgarskapslagen har lett till att protester brutit ut 
i regioner runt om i Indien, särskilt vid universiteten. Ett tjugotal personer uppges ha 
dödats, och många har skadats och gripits till följd av sammandrabbningar med polisen. 
Det har rapporterats om utbredd polisbrutalitet.

G. Kritiker anser att den ändrade medborgarskapslagen undergräver statens sekulära 
karaktär och strider mot konstitutionen, särskilt artikel 14, som garanterar rätten till 
likhet inför lagen, och artikel 15, som skyddar varje person från diskriminering på grund 
av religion, ras, kast, kön eller födelseort.

H. Indiens högsta domstol har inlett behandlingen av framställningar om den ändrade 
medborgarskapslagen för att bedöma dess författningsenlighet och har gett regeringen 
40 dagar för att besvara dessa framställningar.

I. Det strategiska partnerskapet mellan Europeiska unionen och Indien, vilket bygger på 
de gemensamma värdena demokratin, rättsstaten, respekten för de mänskliga 
rättigheterna, engagemanget för den regelbaserade världsordningen och verklig 
multilateralism, hållbar utveckling och ett gemensamt intresse för att vidareutveckla det 
bilaterala samarbetet, som har fortsatt att förbättras i alla avseenden efter toppmötena 
mellan EU och Indien 2016 och 2017.

1. Europaparlamentet uttrycker oro över den ändrade medborgarskapslagen och de 
åtskilliga negativa konsekvenser som den kan få för Indiens internationella anseende 
och inre stabilitet.

2. Europaparlamentet respekterar Indiens regerings försök att hjälpa och reglera den 
rättsliga situationen för förföljda religiösa minoriteter från muslimskt dominerade 
grannländer som är bosatta i Indien. Parlamentet anser dock att det kommer att 
motverka sitt syfte och kan betraktas som diskriminerande om man skapar en viss 
uppsättning regler för utvalda förföljda minoriteter och andra, mindre gynnsamma 
regler för andra minoriteter. Parlamentet påminner om att en ändamålsenlig 
nationell asyl- och flyktingpolitik bör vara rättvis och övergripande och gälla alla 
människor i nöd.

3. Europaparlamentet uppmanar Indiens regering att bedöma den ändrade 
medborgarskapslagen och dess konsekvenser i en anda av jämlikhet och 
icke-diskriminering och i ljuset av sina internationella förpliktelser.
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4. Europaparlamentet fördömer det våld och den brutalitet som brutit ut i olika regioner 
i Indien efter antagandet av den ändrade medborgarskapslagen. Parlamentet påminner 
om brottsbekämpande myndigheters särskilda ansvar att visa återhållsamhet och tillåta 
fredliga protester.

5. Europaparlamentet noterar att den ändrade medborgarskapslagen behandlas av 
Indiens högsta domstol och att Indiens regering har fått 40 dagar på sig för att besvara 
framställningar. Parlamentet är förvissat om att högsta domstolens beslut kommer att 
bringa ytterligare klarhet i frågan om den ändrade medborgarskapslagen och dess 
förenlighet med Indiens konstitution och landets internationella förpliktelser.

6. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten att fortsätta 
en konstruktiv dialog med Indien om alla aspekter av samarbete, inbegripet politiska 
och mänskliga rättigheter.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, medlemsstaterna, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga 
representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Indiens president, regering, 
premiärminister och parlament.


